Síla neutrality a p ítomného okamžiku
Poselství Kryona p ijala Marketa Selinijana dne 29.01.2018
Celý channeling je Kryonem energetizován a b hem tení m žeš vnímat vibrace magnetické lásky.

"Zdravím vás, moji milí, p icházím v ase, který p edchází kvantovému skoku. Jsem Kryon a
má magnetická láska poslední dny zesílen proudí k celé Zemi, aby jí pomohla stabilizovat se
a p ipravit na to, co p ichází. Uplynulé období je plné nepokoj , rozvrat , ale i usmí ení. Lidé
za ínají více vnímat své srdce a ve velké mí e se probouzí práv mladé generace. Tato erstvá
energie se nese skrze veškeré d ní. Na povrch prosakuje to, co by za jiných okolností z stalo
v dualit siln skryto. Nová energie tomu nedává spát. I vy jste vyzýváni sami k sob , abyste
byli up ímní a dokázali si své pravé pocity, pravé emoce p iznat.
Je mnoho t ch, kte í mají svá srdce ješt zav ená. S t mito lidmi je snadné manipulovat. Tyto
lidi je snadné dostat tam, kam si jeden p eje. Na této nauce jste byli vychováváni léta, staletí.
Již od za átku p íchodu duality. Když pak má následovat zlom a p evrat energií, je t eba, aby
ti, co uzav ení byli, jednoduše prohlédli. Je to cesta, je to vývoj, není to mžik. A koli
z pohledu vesmíru je to pouhý okamžik. Vy p esto jdete a svým otev eným srdcem se
dotýkáte srdcí jiných. Nasloucháte Lady Gaia a snažíte se jí být oporou. Nebu te bez nad je,
ostatní slyší vaše tóny srdce, jen možná mají ješt , strach si n co nového p iznat. Tolik lidí se
toho nového, neznámého bojí. Tolik lidí je pohlceno svými vlastními nezpracovanými
emocemi, že ani nedokáží rozlišit informace, které k nim p ichází. Ale to není nic nového. Již
dlouho to tu bylo a jen se s vyššími a vyššími energiemi ukazuje, na co sv tlo uvnit lidí
naráží. I když je kolem t ch, jejichž srdce jsou zav ená, sv tlo nelze utlumit, ani se ho vzdát.
Stále je p ítomné a bez násilí "vy kává". Vy kává práv na impuls srdce toho, kdo je ve svém
vlastním zajetí. A ten, když svou duši neposlouchá, kope kolem sebe a ukazuje svou hrubou
tvá . Nejsnazší obranou proti stále p ibývajícímu sv tlu je totiž opozice a d lat, že se lov ka
sv tlo netýká. Nádhern to vidíte ve svém okolí. A protože sv tla stále p ibývá, budete tento
vjem, tuto opozici vnímat stále víc. T m lidem nakonec nezbude nic jiného než se sv tlu
otev ít a poznat svou velkou vlastní iluzi, svou lež. Poznat, že v jednot nic jiného krom
sv tla neexistuje. A není to ani sv tlo ve smyslu polarity, jak byste to nyní mohli pochopit.
V energii jednoty zkrátka neexistuje nic, co se dotýká duality. Jsou tam jen isté pocity, isté
emoce a istý zám r. Vše bez manipulace a bez ponížení. Vše v aktuálním, ne minulém ani
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budoucím d ní. I to je d ležité, moji milí. Z stat v okamžicích "tady a te ". Tyto okamžiky
vám umožní ladit se na Zemi podle toho, co je aktuální a ne podle toho, co již bylo, nebo co
ješt neexistuje.
Je mnoho pracovník sv tla, kte í žijí svou minulostí. Zkoumají minulé vlivy, zkoumají
d vody, pro jim t lo nebo duše hlásí alarmující stav. Ale o co se jedná? Je to jen výmluva
sám p ed sebou, abych nemusel v aktuálnosti zm nit sv j stav. Je to výmluva sm rem k
minulosti, že se n co odehrálo ve smyslu dramatu, které mi ublížilo. Jenže návratem do
minulosti se nic nezm ní. Jak by mohlo? Vždy vesmír zná pouze jeden as a ten je bez
asového d lení. Pokud tedy ke svému stavu p istoupím v ase aktuálnosti, p ijmu sám sebe
bez hledání viníka a obvin ní, pak se ocitnu ve své vlastní bublin sv tla, která práv v
p ítomnosti vše zm ní. To je to nejv tší um ní, to je silná magie. Je to kouzlo, které
nepodléhá asu a p itom prochází skrze n j. Je to zkrátka p ítomný d j.
Vra te se ze svých myšlenkových a emo ních cest. Vra te se do své p ítomnosti a najednou
zjistíte, že spousta problém neexistuje. Že z stává jen to, co vás vede vp ed. Z stávají
možnosti, které vám ukazují, jak být lepším lov kem. A bu si je uv domíte, nebo je
necháváte spát. Je to svobodná volba. Je svobodnou volbou lov ka na sob pracovat.
Nikdo vám nem že p ikázat n co na sob zm nit. Ani duchovní sv t. A tak pokud lov k
není p ipraven, nikdo za n j neud lá krok vp ed. Je to o zralosti duše, ke které všichni sp jí.
Je to o otev ení se p ítomnému d ní. Je to o život bez hledání p í in a následk , o život ,
který si nic nenalhává a z stává otev en všemu, co existuje. Protože v otev enosti p ichází
vše, co lov k ke spokojenému životu na Zemi pot ebuje.
Bu tedy otev en ke svým emocím, pozoruj to, co se uvnit tebe d je. Nezoufej si nad tím,
že podle sebe nejsi dokonalý a svého hodnocení se vzdej. Vždy hodnocení je jen stav ega a
m žeš být pak snadno svou vlastní manipulací zastín n. A když vidíš ty, kte í se utápí v moci
své vlastní nejistoty, v moci svých vlastních sebeklam , nem žeš je násilím m nit, m žeš jen
p ítomen být a v neutralit sv j vlastní život žít. Vypadá to pak na život v odd lení, ale není
tomu tak. Práv v neutralit je obrovská síla lidstva, jenž vytvá í sv telnou sí . Tato sí se
propojuje skrze prostor a podporuje stabilizaci v domí planety. Když v míru krá íš sv tem
bez hranic, pak potkáváš p íležitosti, které prohlubují tv j stávající stav. Již se nem žeš vrátit
ke svým starým blokádám a na sv t kolem sebe nadávat. Ocitáš se v naprosto jiném sv t ,
který p itom existuje na Zemi vedle sv ta, který zaniká. P ešel jsi do vyšších vibrací, p ešel jsi
k životu, kde panuje jiná energie. A p esto se s tou starou energií setkáváš. Je to prolínání
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sv t , a tvá p ítomnost ve sv t s vyššími vibracemi umož uje inspiraci ostatním z nižších
sv t k objevení nového sv ta. Sv tlo totiž vždy inspiruje sv tlo t ch, kte í spí. A každá duše
touží prožít své vlastní osvícení. S tím se narodila. Je to její niterná touha to na Zemi ve
fyzickém t le objevit. A tak n kte í pot ebují víc asu, jiní mén , ale není nikdo na Zemi, kdo
by nem l možnost zaslechnout volání své duše.
A práv proto jsi tady. Jsi tu ve své neutralit a snažíš se na sv t kolem sebe nahlížet o ima
and la a žít v istot myšlenek. Jsou to vzácné okamžiky souzn ní. Souzníš se sv tem Lady
Gaia, který vzestupuje, souzníš sám se sebou a vnit ní rozpínání je Ti tou nejv tší odm nou.
Zem povstává a ty s ní a v z, že v síle sv tla se vše poda í.
S láskou tv j magnetický p ítel Kryon"
Po p e tení channelingu se prosím v dom energeticky uzemni.
© Marketa Selinijana Stejskalová, http://www.zemeandelu.cz/ www.arantia.cz
FB: http://www.facebook.com/ArantiaKrokyKRozvojiVedomi
Zm ny textu nejsou dovoleny. Stejn tak není dovoleno text jakkoli zkracovat.

Aktuáln :
28.8.-9.9.2018 - Spirituální cesta do Bretan (Francie) s tématem:
"Zapomenuté legendy sv tla".

Kryon - Svitky tvé moudrosti
52 energetických karet + kniha jako pr vodce tvou osobní transformací
Témata, která jsou tvé duši blízká a umož ují ti lépe pochopit sám sebe.
Pro za áte níky i pokro ilé. U ebnice Nové doby.
Více informací na emailu: info@zemeandelu.cz
Internetové stránky jsou v sou asnosti mimo provoz.
T ším se spole n s Vámi!
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